
 

 
 
 

Ben jij gescheiden ? Zijn jouw ouders gescheiden?  
Dan kunnen wij jouw mening goed gebruiken!  

Het vraagt maar even van jouw tijd, maar zou voor ons een grote hulp zijn!  
 
Wij, Sophie en Vanessa, zijn bezig met het maken van een Podcast reeks, genaamd 
“JOONAS, De Podcast”. JOONAS staat voor: Jongeren en Ouders Ondersteunen NA 
Scheiding.  
 
Met JOONAS, De Podcast  willen we ouders en jongeren informeren en steunen, door hun 
te bevragen en hun ervaringen voor te leggen aan een aantal experts uit het juridische en 
hulpverleningsnetwerk in Vlaanderen en Nederland.  
 
Verspreid over een aantal afleveringen gaan we de ervaringen van ouders en jongeren die 
een complexe scheiding hebben doorgemaakt bespreken met onze experts uit het werkveld. 
Thema’s die aan bod gaan komen zijn: het containerbegrip ‘belang’ van het kind, de 
kinderrechten, co of parallel ouderschap, levend verlies bij scheiding, de steun van je 
netwerk, je ervaringen met justitie en hulpverlening, oudervervreemding en 
kindvervreemding, ..... De experts zijn allen actief werkzaam in de hulpverlening of in de 
juridische wereld.  
Kortom… we willen stilstaan bij alle thema’s gelinkt aan een complexe scheiding om op die 
manier op een laagdrempelige manier veel informatie ter beschikking stellen. We weten dat, 
wanneer de storm van een complexe scheiding door je leven raast, je niet steeds de 
mentale ruimte hebt om een boek te lezen. Via onze podcast brengen we informatie die 
nuttig kan zijn toch dicht bij jou.  
 

JOONAS DE PODCAST 
IS OP ZOEK



Wil je meewerken? Contacteer ons! Wij sturen je een overzicht met een aantal richtvragen, 
over de verschillende facetten van een scheidingsproces. JULLIE WORDEN ONS PANEL. 
Jullie antwoorden, jullie vragen, maar zeker ook jullie bedenkingen, leggen wij voor aan de 
experts die we hebben uitgenodigd. Met hen gaan we in gesprek en misschien in debat over 
jullie en onze vragen en ervaringen.  
 

Doe je mee? 
Wat moet je doen? 

 
Stuur ons een mailtje. Beantwoord de vragen mondeling, neem je antwoorden op met je 
GSM en bezorg ons het geluidsfragment vóór 5 juli. Je antwoorden mogen kort en bondig 
zijn. Je hoeft je niet kenbaar te maken, noch je naam te gebruiken. We gaan wel, met jouw 
toestemming, stukjes uit jouw opname gebruiken in onze podcast. De bedoeling is echt om 
jullie mening, ervaringen en bedenkingen te horen en deze – weliswaar anoniem – te delen 
met de expert en onze luisteraars. 
 
Wil je graag eerst meer horen over het initiatief of over ons?  
 
Stuur ons dan gerust een mailtje! 
 
Vanessa Maes      Sophie Vanhemmens 
Klinisch Psycholoog- Psychotherapeut  Advocaat - Bemiddelaar in familiezaken 
info@vanessamaes.be     sophie.vanhemmens@gmail.com 
 


